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Vážení fanoušci hradeckého hokeje,

dnešní večer nabízí kompletní 49. kolo Tipsport extraligy, což napovídá, že je do konce 

základní části ve hře pouze 12 bodů. O čtvrtinu z nich se pod Bílou věží utkáme s týmem 

HC Olomouc. Budeme věřit, že souboj na pověstném kolbišti mezi Lvem a Kohoutem 

dopadne ve prospěch krále zvířat, který tak potvrdí svoji dosavadní formu.

Olomouce je aktuálně na dvanácté příčce, přičemž ztrácí čtyři body na desátou Plzeň. Vzhledem 

ke své pozici tak bude chtít zcela jistě vyhrát za plný počet bodů a zabojovat o předkolo play off. 

Hanáky čekal v týdnu nelehký souboj, když ve středeční dohrávce 18. kola zajížděli na led pražské 

Sparty, které podlehli 1:3. Vyrovnávací branka na 1:1 z hole nejproduktivnějšího olomouckého 

hráče Františka Skladaného nestačila a Kohouti, oslabeni přetrvávající marodkou, tak umožnili 

Pražanům náskok třech bodů na hradecký Mountfi eld. Zajímavá je bilance vzájemných 

zápasů s dnešním soupeřem, který nás v jedenácti duelech dokázal porazit pouze jednou, 

a to již při druhém společném klání. Od té doby panuje dominance hradeckého týmu.

O 150 km západně našemu partnerskému klubu z Litoměřic nedávno skončila základní část, ve 

které se Kališníci umístili na jedenácté pozici, pouhé dva body za Přerovem. Účast v následujícím 

ročníku WSM Ligy mají ale díky dostatečnému náskoku na poslední Most zajištěnou.

Také slyšíte ty rány? To jen hradečtí Lvi klepou na brány čtvrtfi nále. Pojďme jim v tom boji 

pomoct naší podporou, opět vytvořit skvělou atmosféru a získat tak co nejlepší pozici 

do vyřazovací části. To musíme dát!

HRADEC, OLÉÉÉ

Aleš Havel, Mountfi eld HK, a.s.

POVEČEŘÍME 
PODESÁTÉ V ŘADĚ 
OLOMOUCKÉ 
SYREČKY?

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



4 — UTKÁNÍ 49. KOLA

BRANKÁŘI  ročník Záp. Min. Střely Zás. Prům. % SO

42 Patrik Rybár 1993 34 2030 903 834 2,04 92,36 2
90 Ondřej Kacetl 1990 13 725 325 294 2,57 90,46 1
31 Jaroslav Pavelka 1993 3 152 74 65 3,55 87,84 0

MOUNTFIELD HK

Mountfi eld HK, a.s., Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové

Klubové barvy: černá, bílá, červená
www.mountfi eldhk.cz

REALIZAČNÍ TÝM

Václav Sýkora, hlavní trenér 

Pavel Hynek, asistent trenéra

Tomáš Martinec, asistent trenéra

Marian Voda, kondiční trenér

Robert Horyna, trenér brankářů

Michal Tvrdík, videotrenér

Tomáš Bartoň, masér

Petr Pluhař, kustod

Ladislav Souček, vedoucí mužstva

Jakub Dudek, fyzioterapeut

Radoslav Sakaláš, fyzioterapeut

MUDr. J. Vícha, MUDr. J. Folvarský, lékaři

OBRÁNCI  ročník Záp. Góly Asis. Body +/- T. min

15 Blaž Gregorc 1990 48 4 14 18 4 24
67 Stanislav Dietz 1990 45 4 13 17 13 26

4 Jake Newton 1988 19 5 10 15 -8 10
23 René Vydarený "A" 1981 42 3 10 13 19 18
19 Martin Pláněk 1991 37 3 10 13 17 22
13 Martin Štajnoch 1990 48 2 6 8 8 52
69 Zdeněk Čáp 1992 47 1 4 5 2 32

5 Karel Plášil 1994 11 0 1 1 1 8
28 Aleš Pavlas 1982 12 0 1 1 -2 8
55 Martin Bača 1989 1 0 0 0 -2 0
18 Jindřich Barák 1980 6 0 0 0 1 0

ÚTOČNÍCI

26 Jaroslav Bednář "C" 1976 47 10 35 45 5 10
96 Richard Jarůšek 1991 48 16 24 40 10 32
22 Jiří Šimánek 1978 48 8 22 30 9 20
65 Rudolf Červený "A" 1989 35 12 12 24 10 32

9 Bedřich Köhler 1985 48 15 8 23 8 40
16 Roman Kukumberg 1980 41 11 12 23 15 4
27 Rastislav Dej 1988 36 10 12 22 14 14
25 Andris Džerinš 1988 31 13 7 20 13 28
91 Tomáš Knotek 1990 48 13 5 18 -3 4
29 Michal Dragoun 1983 35 7 10 17 2 26
81 Alexandre Picard 1985 21 6 10 16 2 75
98 Radovan Pavlík 1998 36 1 4 5 -3 6
92 Lukáš Nedvídek 1994 22 2 1 3 0 0
63 Jaroslav Dvořák 1999 14 0 1 1 -2 2
33 David Šafránek 1991 2 0 0 0 -1 2
17 Ondřej Kopta 1995 9 0 0 0 1 2

93 Petr Beránek 1993 10 0 0 0 0 0
71 Jan Veselý 1994 11 0 0 0 -5 6

 

  



SOUPISKY — 5 

HC OLOMOUC

REALIZAČNÍ TÝM

BRANKÁŘI  ročník Záp. Min. Střely Zás. Prům. % SO

42 Branislav Konrád 1987 45 2625 1115 1017 2,24 91,21 4

83 Martin Falter 1983 7 285 128 110 3,79 85,94

OBRÁNCI  ročník Záp. Góly Asis. Body +/- T. min

37 Martin Vyrůbalík "C" 1981 47 4 18 22 4 34

22 Jan Jaroměřský 1988 47 4 8 12 9 45

3 David Škůrek 1993 38 4 6 10 -2 26

23 Jiří Ondrušek "A" 1986 48 2 3 5 3 36

79 Jakub Galvas 1999 32 1 3 4 -7 12

9 Tomáš Houdek 1981 37 1 2 3 -11 30

65 Robin Staněk 1999 25 0 3 3 -11 20

27 Alex Rašner 1996 25 0 3 3 0 10

11 Pavel Skrbek 1978 1 0 0 0 0 0

ÚTOČNÍCI

20 František Skladaný 1982 40 10 14 24 0 18

39 Marek Laš 1987 47 9 15 24 -3 8

33 Juraj Mikúš 1990 33 9 13 22 3 46

10 Miroslav Holec 1987 48 7 12 19 1 16

12 Jan Knotek "A" 1987 48 12 6 18 1 58

15 Jan Eberle 1989 47 7 9 16 -5 22

71 Jakub Herman 1992 43 7 8 15 -2 18

41 Petr Strapáč 1989 39 12 0 12 -3 57

24 Vilém Burian 1988 46 6 6 12 0 10

18 Roman Vlach 1989 11 4 3 7 5 4

13 Tomáš Mikuš 1993 35 2 5 7 -1 14

61 Tomáš Fořt 1992 41 3 3 6 -4 12

59 Jakub Matai 1993 31 2 4 6 -5 20

89 Roman Rác 1990 14 2 2 4 0 4

92 Kevin Sundher 1992 6 1 0 1 -2 6

26 Aleš Jergl 1994 7 0 1 1 0 0

88 Richard Diviš 1985 2 0 0 0 0 0

77 Adam Zeman 1991 4 0 0 0 -1 0

88 Jakub Kotala 1996 6 0 0 0 -3 4

43 Petr Mrázek 1994 8 0 0 0 -1 6

Petr Přecechtěl, kustod

Karel Dub, kustod

Nikola Javůrková, fyzioterapeutka 

MUDr. P. Utíkal, MUDr. K. Xinopulos, lékaři

Zdeněk Venera, hlavní trenér

Jan Tomajko, asistent trenéra

Josef Podlaha, vedoucí mužstva

Jiří Trvaj, trenér brankářů

HC OLOMOUC, s.r.o. Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc

Klubové barvy: červená a bílá
www.hc-olomouc.cz

ÁŘ



6 — VIZITKA SOUPEŘE 

V roce 1952 byl v Olomouci 

založen armádní 

klub Křídla vlasti Olomouc, 

který byl okamžitě pro 

sezonu 1952/53 zařazen 

do nejvyšší soutěže. V ní 

strávil tři sezony až do svého 

rozpuštění po sezoně 1954/55. 

Největším úspěchem 

Křídel byl zisk bronzových 

medailí v roce 1954. 

V roce 1955 byl založen klub 

Spartak Moravia Olomouc, 

který se účastnil krajského 

přeboru, který hned v jeho první 

sezoně vyhrál a postoupil do 2. 

ligy. Roku 1971 tým postoupil 

do 1. ligy, ve které se držel až 

do roku 1991, kdy postoupil 

do československé extraligy.

V roce 1992 potkala olomoucký 

hokej další změna klubového 

jména – HC Olomouc. Památná 

pak zůstala sezóna, ve které 

tým z Hané postoupil do play 

off a nakonec se v roce 

1994 stal historicky prvním 

mistrem samostatné ČR.

Brzy ale přišla krušná léta. 

V roce 1997 došlo k prodeji 

extraligové licence do Karlových 

Varů a tým se tak účastnil 

první ligy. V roce 1999 byla 

prodána i prvoligová licence 

a z města na dva roky 

zmizel seniorský hokej. 

Roku 2001 ale byla licence 

na 2. ligu zakoupena zpět 

a po jediném roce se Hanáci 

vrátili do druhé nejvyšší soutěže.

5. května 2006 se stal 

majoritním vlastníkem klubu Jiří 

Dopita a o pět let později přidal 

sám ruku k dílu jako hráč. 

V následujících dvou sezónách 

skončila Olomouc na 

3. místě první ligy, když v obou 

případech vypadla v semifi nále 

play-off s Chomutovem. 

V ročníku 2012/13 se Hanáci 

probojovali do baráže, ale 

tam získali pouhých 6 bodů. 

Po této sezóně ukončil aktivní 

hráčskou kariéru legendární 

útočník, olympijský vítěz 

z Nagana a také jednatel klubu 

Jiří Dopita. Výrazného úspěchu 

se dočkala olomoucká juniorka, 

která vystoupala pod vedením 

trenéra Kamila Přecechtěla 

až na bronzový stupínek.

Následující sezóna znamenala 

opět účast v baráži, tentokráte 

ale s postupovou radostí. 

Do extraligy šla také prvoligová 

Mladá Boleslav. Opačným 

směrem zamířily Kladno  

a Chomutov. Do Olomouce 

se tak vrátila extraliga 

po dlouhých 17 letech.

Hanáci nastoupili do extraligové 

sezóny 2014/15 velice dobře 

a dlouho mohli pomýšlet 

na účast v play off. Poslední 

čtvrtina už ale olomouckým příliš 

nevyšla a po sérii porážek spadl 

tým na spodní příčku. Už pár 

kol dopředu bylo jasné, že se 

v Olomouci mohou soustředit 

na záchranářské práce. Ty 

nakonec vyšli „Kohoutům“ 

výtečně a v baráži skončili první 

o dva body před Chomutovem. 

Do minulého ročníku vstoupil HC Olomouc pod vedením 
nového kouče Zdeňka Venery. Z hráčů ukončili kariéru 

brankář Trvaj a útočník Patera. Úvod sezóny vyšel velice dobře 
a po sérii sedmi výher v řadě byl tým z Hané nečekaně na špici 
extraligy. Nastavenou laťku se sice nepodařilo udržet, ovšem 
šesté místo a přímý postup do čtvrtfi nále play off bylo rozhodně 
úspěchem. Ve vyřazovací části Olomouc podlehla Plzni 1:4 
na zápasy. Letošní ročník se z pohledu Hanáků nese ve znamení 
nevyrovnaných výkonů i několika sérií prohraných zápasů. 
Především z těchto důvodů se v boji o desítku před extraligovým 
fi nišem dívají hlavním sokům na záda.



OPORY SOUPEŘE — 7 

TAHOUNI OLOMOUCE

33
Juraj Mikúš
30 let, útočník

 v brankovišti se může Olomouc spolehnout na 

slovenského hráče. Rodák z Nitry, přezdívaný 

Korádo, debutoval ve slovenské extralize v sezóně 

2005/06 v klubu ze svého rodného města. Přes 

Nové Zámky a štaci v běloruském Metallurgu 

Žlobin se v roce 2008 vrátil na Slovensko, aby 

hájil následujících pět let svatyni bratislavského 

Slovanu, kterému pomohl v sezóně 2011/12 

k mistrovskému titulu. Českou soutěž krátce 

ochutnal v barvách Třince, v roce 2015 se pak 

usadil v Olomouci a podceňovanému týmu pomohl 

k účasti ve čtvrtfi nále. Díky skvělým výkonům se 

podíval i na Mistrovství světa 2016 v Rusku.

42
Branislav Konrád
29 let, brankář

Obousměrný útočník, který umí hrát důrazně 

do těla. Už jako junior odešel do zámoří, kde 

byl draftován klubem Colorado Avalanche. Přes 

bostonskou Univerzitu se dostal do AHL, kde hrál 

dva roky za farmářský tým. Pozvánka do NHL 

nepřišla, proto se vrátil do Evropy a na 7 dlouhých 

sezón zakotvil v Karlových Varech, kde v roce 

2009 slavil zisk mistrovského titulu. Na dva roky 

se podíval do nižší ruské soutěže a přes slovenský 

Martin se vrátil zpět do Čech. V Olomouci ukončil 

minulý ročník a domluvil se na další spolupráci. 

20
František Skladaný
34 let, útočník

Rodák z Hodonína se poprvé objevil v Olomouci 

už v roce 2007 na hostování. Hned následující 

sezónu už byl na Hané kmenovým hráčem a oporou 

prvoligového celku. Zároveň vypomáhal střídavě 

Znojmu a brněnské Kometě v české extralize. 

V roce 2010 nosil dres s kapitánským „C“ a následně 

se vydal na své zatím jediné zahraniční angažmá. 

Po třech produktivních letech ve slovenské Skalici 

se vrátil do Olomouce, kde se poctivý pracant 

a férový hokejista stal opět lídrem týmu. 

37
Martin Vyrůbalík
36 let, obránce

SEZÓNA 2015/2016

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

OLOMOUC MOUNTFIELD HK 0:2 
MOUNTFIELD HK OLOMOUC 2:0
OLOMOUC MOUNTFIELD HK 1 :2
MOUNTFIELD HK OLOMOUC 4:3 SN

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

OLOMOUC MOUNTFIELD HK 3:4 P
MOUNTFIELD HK OLOMOUC 3:2
OLOMOUC MOUNTFIELD HK 1 :4

SEZÓNA 2016/2017

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 139  km 

NEJSTARŠÍ HRÁČ: Pavel Skrbek  – 38 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Jakub Galvas – 17 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: David Škůrek  – 196 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Roman Rác – 175 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: David Škůrek  – 111 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Aleš Jergl – 74 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI: 
Slovensko –  Branislav Konrád, Marek Laco, Roman 

Rác, František Skladaný, Juraj Mikúš, 
Tomáš Mikúš

Kanada –  Kevin Sundher

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 27,52 let

Hradecký celek má s Hanáky velice příznivou 
bilanci. Z jedenácti vzájemných střetnutí 
opanoval hned deset! Pokud bychom hledali 
poslední a zatím jedinou výhru Olomouce, 
museli bychom se vrátit až do listopadu 2014.

Ofenzivní centr, který dokáže hrát na obou křídlech. Slovenský 

útočník v Olomouci restartoval svou hokejovou kariéru, protože 

kvůli vleklým zdravotním potížím neodehrál v minulých dvou 

sezónách ani zápas. Vicemistr světa z roku 2012 naposledy 

působil ve Slovanu Bratislava, kde hrál KHL. V této soutěži také 

oblékal dres Dinama Riga, Spartaku Moskva, či Lva Praha. 

V Olomouci působí také jeho o šest let mladší bratr Tomáš.



8 — TÉMA DVOJSTRANY



DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, A.S. — 9 

Současný vozový park DP čítající 

nyní 124 nízkopodlažních vozů 

při ujetí 6 milionů kilometrů ročně 

na 28 linkách (23 autobusových 

a 5 trolejbusových) s 222 čekár-

nami a 403 označníky přepraví 

téměř 33 milionů cestujících.

Nově může DP také pořídit 

dvacet elektrobusů a tři trolej-

busy s pomocným bateriovým 

pohonem poté co v červnu 

loňského roku podal s úspě-

chem dvě žádosti do výzvy 

Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) 

nazvané Nízkoemisní a beze-

misní vozidla. Dotaci ve výši 

235 985 500 korun, z níž budou 

vozidla pořízena, získal podnik 

díky včasnému podání obou  žá-

dostí, které posléze vyhověly 

i věcnému hodnocení a obdržely 

maximální počet hodnotících 

bodů. Trolejbusy DP nasadí 

na budoucí linku, která dopravně 

obslouží bytovou zástavbu 

Na Plachtě. DP bude v násle-

dujícím období i nadále žádat 

o dotace, a to nejen na další 

vozy, ale například i na plá-

novaný odbavovací systém. 

V současnosti probíhá i náboro-

vá reklamní kampaň pro získání 

nových řidičů a řidiček autobusů 

a trolejbusů MHD – zájemci 

o tuto práci mohou najít více 

informací na webu www.dpmhk.

cz Zájemci o tuto práci (s opráv-

něním skupiny B) si mohou 

11. dubna 2017 od 16 do 18 

hodin vyzkoušet řízení autobusu 

MHD – více opět na www DP. 

Již dva roky je možné v pod-

mínkách DP využívat internetový 

prodej, resp. plnění – on-line 

dobíjení Městské karty, tzn. před-

placených časových jízdenek 

a elektronické peněženky pro 

platbu jednotlivého jízdného, 

z pohodlí domova. Platbu lze 

provést on-line platební kartou, 

on-line platebním tlačítkem nebo 

standardním převodem z Vašeho 

bankovního účtu. Bližší podrob-

nosti včetně návodu k nákupu 

získáte na www.dpmhk.cz

Ke stávajícím možnostem odba-

vování cestujících v hradecké 

MHD přibyl od začátku tohoto 

roku ve spolupráci DP a jeho 

partnerů projekt Odbavení 

bezkontaktní platební kartou 

ve vozech MHD v Hradci 

Králové, který umožňuje přímo 

– ve všech v trolejbusech a pak 

také autobusech na noční lince 

- zaplatit jízdenku (jednorázové 

jízdné) i za pomocí běžné bez-

kontaktní bankovní karty. Ještě 

letos přijde DP s další novinkou 

v nákupu jízdenek, a to pomocí 

aplikace v chytrém mobilu.

V současnosti vedle provozu 

MHD nabízí DP i další služby a to 

v oblasti vnitrostátní a zahra-

niční zájezdové dopravy, kdy 

zde zajišťuje i provoz silničního 

turistického vláčku. Ten přibližuje 

na svých pravidelných jízdách 

významná místa či stavby naše-

ho města včetně jejich historie. 

Své služby zde poskytuje 

středisko reklamy (reklamní 

nosiče na a ve vozidlech MHD 

a na Terminálu HD), které 

zajistí komplexní profesionální 

servis při realizaci reklamy – 

vedle pronájmu plochy zajistí 

grafi cké zpracování, výrobu, 

instalaci a odstranění reklamy. 

V DP se setkáte i s nabídkou 

údržby a oprav vozidel včetně 

mytí vozů a nástřiku podvozků 

a dutin a činností autoškoly. 

Středisko Autoškola - člen 

profesního společenství autoškol 

ČR - patří k největším ve městě 

a zajišťuje výcvik řidičů všech 

skupin, pravidelná školení pro 

řidiče osobních vozidel do 

3,5 t „referenti“ a pro řidiče 

skupin C a D, vstupní školení 

pro řidiče C a D (profesní 

průkazy), kondiční jízdy pro 

všechny skupiny řidičských 

oprávnění či přípravu na 

zkoušky pro ztrátě bodů.

D
opravní podnik města Hradce Králové (DP) vznikl 

24. října 1928, kdy byly založeny AUTODRÁHY MĚSTA 

HRADCE KRÁLOVÉ. Tím byl dán základ vzniku ucelené 

městské hromadné dopravy (MHD) v Hradci Králové. Vlastní 

přeprava cestujících započala v prosinci 1928 uvedením 

do provozu první autobusové linka - po stránce zahájení 

pravidelné trolejbusové dopravy je mezníkem květen 1949.

DOPRAVNÍ PODNIK 
MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a. s.



10 — STATISTIKY

P Tým Z V VP PP P Skóre B

1. Bílí Tygři Liberec 48 30 2 5 11 130:93 99

2. HC Oceláři Třinec 48 22 8 8 10 145:115 90

3. HC Sparta Praha 48 24 5 5 14 154:108 87

4. Mountfi eld HK 48 23 4 7 14 150:114 84

5. HC VERVA Litvínov 48 19 12 1 16 120:118 82

6. HC Kometa Brno 48 20 4 9 15 149:129 77

7. Piráti Chomutov 48 17 10 5 16 141:143 76

8. BK Mladá Boleslav 48 20 2 6 20 123:136 70

9. HC VÍTKOVICE RIDERA 48 17 8 2 21 110:120 69

10. HC Škoda Plzeň 48 17 4 6 21 123:130 65 

11. PSG Zlín 48 16 6 4 22 116:146 64 

12. HC Olomouc 48 15 6 4 23 112:121 61

13. HC Dynamo Pardubice 48 9 5 5 29 120:165 42

14. HC Energie K. Vary 48 10 1 10 27 96:151 42

TIPSPORT EXTRALIGA 
LEGENDA: 

P – pořadí 
Z – zápasy
V – výhry
VP –  výhry 

v prodloužení
PP –  prohry 

v prodloužení
P – prohry
B – body

ČAS DOMÁCÍ – HOSTÉ

17:00 VÍTKOVICE – LIBEREC
17:30 LITVÍNOV – PLZEŇ
17:30 ZLÍN – CHOMUTOV
18:00 KARLOVY VARY – PARDUBICE
18:00 KOMETA BRNO – TŘINEC
18:00 MOUNTFIELD HK – OLOMOUC

18:20 ML. BOLESLAV – SPARTA

DNEŠNÍ ZÁPASY:

Výjezd na utkání HC Oceláři Třinec – Mountfield HK

Datum neděle 26. 2.

Sraz u vrátnice zimního stadionu 10:15

Odjezd autobusu 10:30

Začátek utkání 15:00

Cena výjezdu – člen fanklubu 200 Kč

Cena výjezdu – nečlen fanklubu 300 Kč

Vstupenka 200 Kč

Výjezd na utkání Piráti Chomutov – Mountfield HK

Datum pátek 3. 3.

Sraz u vrátnice zimního stadionu 14:15

Odjezd autobusu 14:30

Začátek utkání 18:20

Cena výjezdu – člen fanklubu 200 Kč

Cena výjezdu – nečlen fanklubu 250 Kč

Vstupenka 170 – 190 Kč

POSLEDNÍ ČTYŘI ZÁPASY, Z TOHO DVA VENKU. 
POJEĎTE DO TŘINCE A CHOMUTOVA
Letošní ročník extraligy má už pomalu, ale jistě nakročeno k play off. Ještě před ním ale můžete jet 
podpořit hradecké hokejisty v důležitých bojích o body i na venkovní zápasy. Fanklub Mountfi eldu 
HK totiž pořádá autobusové výjezdy do zajímavých destinací – do moderních arén v Třinci 
a Chomutově. Do Slezska jedou jistojistě dva autobusy a minimálně sedm desítek hradeckých 
fanoušků. Přidejte se i vy!

Rezervovat místa si můžete 

na e-mailové adrese 

vyjezdy@fanclubhchk2007.cz, 

kde uvedete celé vaše 

jméno (případně jména 

dalších fanoušků, které 

přihlašujete). Všechny informace 

o akci a činnosti fanklubu 

naleznete přímo na ofi ciálním 

webu fanklubu – 

www.fanclubhchk2007.cz. 

Vstupenky fanklub nezajišťuje.
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JAKÝM ZPŮSOBEM?

1 GÓL = 1 PUK 1 PUK = 1 000 KČ

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM PRO DOBROU VĚC!

POMOZTE HANDICAPOVANÝM  

DĚTEM!
Prvním prosincovým zápasem, kdy Mountfi eld HK nastoupil 

2. 12. v Chomutově, odstartovala charitativní akce, která bude 
probíhat až do konce aktuálního ročníku. A pomoci můžete i Vy! 

Každý vstřelený gól hradeckým týmem může přinést handicapovanému dítěti 
1 000 korun. Stačí, pokud si koupíte v dané hodnotě puk, který je vyroben 

ve speciální edici. Kotouč bude opatřen klubovým logem, logem charitativní 
akce a originálním podpisem hráče, který skóroval. K tomu každý dárce dostane 

dvě vstupenky na extraligový zápas a pamětní fotografi i s hráči A-týmu.

V ÚNORU SKÓRUJ PRO 

VOJTÍŠKA OBRŠÁLA

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM 

PRO PĚTILETÉHO VOJTÍŠKA, AŤ MÁ VÍCE DŮVODŮ SE SMÁT!

Vojtovi je 5 let a narodil se s Downovým 

syndromem. Celý jeho vývoj je částečně 

zpomalený, ale díky péči celé rodiny 

a odborníků jde neustále kupředu. V jednom 

roce byl úspěšně operovaný pro srdeční 

vadu, kvůli částečné nedoslýchavosti trpí 

především jeho vývoj řeči. Vojta má 5 starších 

sourozenců, přijímá každou společnost 

a je velice hudebně založený. Má rád 

smích, vodu a rád si také prohlíží knížky.

Získané peníze by rodina využila na letní 

psychorehabilitační  rodinný pobyt, opravu 

pianina a na zintenzivnění logopedické péče.

 
ŠÁLA

MEM 
Ť MÁ VÍCE DŮVODŮ SE SMÁT!

nom 
í
pí 
tarších 
t 

ky.

etní 
pravu 

ké péče.
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Základní část vrcholí a svěřence Václava Sýkory čekají 
ještě čtyři závěrečné zápasy, v tom nejbližším přijíždí 

do FORTUNA arény Olomouc, která stále bojuje o účast 
v předkole play off. O nabitém programu, ustálení týmu nebo 
výborném umístění v jedné z klíčových individuálních statistik 
se svěřila stálice v hradecké sestavě slovenský obránce René 
Vydarený. 

RENÉ VYDARENÝ:  
BYLA BY ŠKODA ZTRATIT 
UMÍSTĚNÍ V PRVNÍ ČTYŘCE

V letošní sezóně jste 
nastříleli už 150 gólů, 
čímž se odlišujete 
od minulých ročníků. Kde 
se to ve vás bere?
Oproti minulým rokům se styl 

našeho hokeje celkově změnil 

a je pravda, že funguje. Každá 

lajna teď může rozhodnout. 

Co si pamatuji z minulých 

let, byla tu jedna lajna, která 

dávala góly, a ty další jen sem 

tam něco. V letošní sezóně 

je to tak, že když se kluci 

dobře vyspí, každá lajna může 

dát dva tři góly za zápas.

Jak jste na tom se silami 
v závěru základní části?
Těžký byl hlavně měsíc 

leden a v určitém bodě jsme 

doopravdy trošku tahali nohy. 

Možná to na nás i bylo vidět, 

že těch sil už mnoho nebylo. 

Důležité ale byly naše dva 

vyhrané zápasy před pauzou 

a pak jsme si odpočali. 

Program je teď nabitý, ale 

není to až tolik náročné.

Před nedávnem jste měli 
k dispozici reprezentační 
přestávku. Můžete potvrdit, 
že vám prospěla?

Jak už jsem říkal, v lednu jsme 

měli hodně dohrávek a moc 

jsme si neodpočali, takže bylo 

důležité, abychom se dali 

dohromady zdravotně a taky 

načerpali síly. Určitě nám 

prospěla, po ní jsme vyhráli 

dva těžké zápasy. Zvítězili 

jsme na Spartě s fi nalistou 

Champions Hockey League 

a taky doma s Plzní, proti které 

se nám tuto sezónu vysloveně 

nedařilo. I v Liberci jsme odehráli 

vyrovnaný zápas a myslím si, že 

remíza by asi byla spravedlivější. 
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I přes vyrovnaný zápas 
jste pod Ještědem opět 
nezvítězili, což se vám 
za tři body ještě nepovedlo. 
Dokážete najít důvod proč?
Ono to tak většinou bývá, že 

na některá mužstva se nám daří 

víc nebo míň. Možná je to i tím 

prostředím. Těžko říct, v letošní 

sezóně jsme tam dvakrát 

prohráli 1:2 a oba dva zápasy 

jsme odehráli velmi slušně. Je 

škoda, že se tam ani v jednom 

případě žádný bod neurval. 

V prvním zápase jim výborně 

zachytal Roman Will, měli jsme 

opravdu hodně šancí, mnohem 

víc než v tom posledním. 

Pamatuji si ale z Budějovic, že 

Liberec vyhrál základní část, 

doma body nerozdával a my 

tam stejně dokázali třikrát 

porazit. Až se bude lámat 

chleba, může to být úplně jinak.

Proti Bílým Tygrům se postavil 
mezi tři tyče Ondřej Kacetl 
a vedl si velmi dobře. Jak 
moc je důležité mít před play 

off dva vyrovnané brankáře?
Co si budeme povídat, brankáři 

jsou tou nejpodstatnější složkou 

celého mužstva a klíčem 

k úspěchu. Když chce tým 

něčeho dosáhnout, vždycky 

tam pro ně musí být i gólman. 

Pokud tým udělá chybu a má 

za sebou jistého brankáře, dost 

to pomůže. Pro mužstvo je 

dobré vědět, že je možné vyhrát 

například i na dva vstřelené góly.

Tabulka je v současné době 
dost nahuštěná, může 
vás v první čtyřce udržet 
právě série výher v okolí 
reprezentační přestávky?
Vítězná série přišla dost vhod. 

Získat dvanáct bodů v řadě 

v této části sezóny není tak 

jednoduché a určitě nás to 

vystřelilo nahoru. Máme teď 

ještě dost důležité zápasy, 

venku nás čekají těžká 

utkání v Třinci a Chomutově. 

Zápasy doma bychom 

taky měli zvládnout.

Řešíte se spoluhráči 
nějaký cíl, jak byste chtěli 
v základní části skončit?
Moc se o tom nebavíme, pro 

nás je ale prioritou zůstat v první 

šestce. Já si osobně myslím, že 

by byla škoda ztratit umístění 

ve čtyřce. Před námi jsou ale 

ještě čtyři zápasy a je potřeba 

brát každý individuálně. Teď 

bude nejlepší porazit Olomouc.

V týmu máte nejlepší bilanci 
plus mínus s číslem +19. 
Sledujete osobně tuhle 
statistiku celé extraligy?
Nedávno mi někdo říkal, že 

jsem docela vysoko. Myslím, 

že zrovna s Martinem Pláňkem 

jsme na to koukali a dělali si 

srandu, že svedeme přímý 

souboj o čelo právě s některými 

hráči Liberce a ani nevím, jak 

to dopadlo. Když jsem dříve 

sledoval statistiky, stejně se to 

pak nakonec otočilo proti mně, 

takže se teď vysloveně snažím 

vypouštět jakákoliv čísla. Možná 

že se na to podívám a shrnu 

to po dvaapadesátém kole.

Sestava se oproti minulým 
sezónám poměrně 
ustálila. Vyhovuje vám, že 
tým se poslední dobou 
prakticky nemění?
Pokud budu mluvit hlavně 

za sebe, tak je vždycky lepší, 

když je člověk na toho druhého 

zvyklý a pak i tuší, co v dané 

situaci udělá. Hráč získá 

nějaké návyky a odhadne, jak 

se bude situace dál odvíjet. 

Pro mě, z pohledu beka, je 

lepší hrát déle spolu. Vše se 

ale odvíjí od zdravotního stavu 

a aktuální formy. Po zranění 

Pláni (Martina Pláňka) jsem 

si zvykal na Čapína (Zdeňka 

Čápa) a taky to pak fungovalo. 

V obranném páru jste 
si s Martinem Pláňkem 
poměrně sedli, jste 
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STARTUJÍ VYŘAZOVACÍ BOJE! 
STARŠÍ DOROSTENCI HRAJÍ 
V OSMIFINÁLE SE SPARTOU

Základní i nadstavbová 
část jsou již minulostí, 

NOEN extraliga staršího 
dorostu nyní míří ke svému 
vrcholu. Začíná totiž play 
off, nejdůležitější a zároveň 
nejnáročnější část sezóny. 
Hradečtí mladíci zahájili 
vyřazovací boje v pátek 
v 15:00, další zápas proti 
Spartě je na programu 
v sobotu 25. února 
ve 12:00. Důležitá je 
i podpora z řad fanoušků, 
proto neváhejte 
a přijďte Východočechy 
v osmifi nálových bojích 
podpořit přímo na 
stadion.

spokojeni s vaší hrou?
Hrajeme společně v podstatě 

už druhou sezónu. On se 

za tu dobu celkově hrozně 

posunul, už má dokonce 

i nějaké zkušenosti z nároďáku 

a je na něm vidět, že vyrostl 

a získal sebevědomí. Mně to 

vyhovuje, i když jsem se mu 

musel trošku přizpůsobit. Byl 

jsem naučený víc bruslit nahoru 

dolů a teď mám vedle sebe 

energetického mladého kluka, 

který se potřebuje vybít. Já ho 

tedy nechávám, ať se vyjezdí 

(směje se). Musel jsem změnit 

styl hokeje a momentálně si 

nemůžu stěžovat. Vím, že když 

udělám nějakou hrubku, Pláňa 

tam za mnou vždycky je.

V dalším zápase přijede 
Olomouc, která bojuje 
o umístění v desítce. 
Devětkrát v řadě jste 
s ní dokázali vyhrát, 

berete tedy získání tří 
bodů jako povinnost?
Postavení Olomouce v tabulce 

trošku klame. Mají za sebou 

vynikající poslední měsíc, 

dokázali vyhrát na Spartě, 

pak doma s Chomutovem. 

V jednom období to vypadalo, 

že spadnou do skupiny k Varům 

a Pardubicím a budou se s nimi 

muset pobít o baráž. Jejich 

tým z toho ale vyšel dobře, 

posbíral hromadu bodů. Zápas 

bude vyrovnaný, nesmíme 

ho podcenit. Hrají kolektivní 

a zodpovědný hokej, ve kterém 

nemají moc individuality. I když 

jsme s nimi vyhráli, vždy to 

bylo těsné a třeba jen o gól 

nebo trefu do prázdné brány 

v závěru. V pátek si myslím, 

že to bude podobné.

Jak byste charakterizoval 
tým Olomouce?
Jsou defenzivní a hrozně 

zodpovědní směrem dozadu. 

Vracejí se všichni a vyčkávají 

na svoji šanci, do útoku se 

moc nehrnou. Hrají trochu 

odlišně doma a venku, 

ale to vlastně dělá každé 

mužstvo. Zrovna příjemný 

soupeř to není (usmívá se).
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MIROSLAV KRUPKA: 
TUŠÍME, ŽE NÁS ČEKÁ 
OPRAVDU TĚŽKÝ SOUPEŘ

KOLO DATUM DOMÁCÍ HOSTÉ

31. pá 16. 12. 2016 Sparta Praha Mountfi eld HK 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

39. pá 27. 1. 2017 Mountfi eld HK Sparta Praha 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

KOLO DATUM DOMÁCÍ HOSTÉ

OF1 pá 24. 2. 2017 Mountfi eld HK Sparta Praha 15:00

OF2 so 25. 2. 2017 Mountfi eld HK Sparta Praha 12:00

OF3 út 28. 2. 2017 Sparta Praha Mountfi eld HK 17:30

OF4 st 1. 3. 2017 Sparta Praha Mountfi eld HK 15:30

OF5 so 4. 3. 2017 Mountfi eld HK Sparta Praha 12:00

44 utkání, z toho 29 výher 

a 15 porážek. Takovou bilanci 

až doposud na své konto 

nastřádali starší dorostenci, 

kteří se po nadstavbové 

části umístili s 84 body na 7. 
místě. V pátek se však začalo 

nanovo, odstartoval totiž 

vrchol celé sezóny – play off. 

A hradečtí mládežníci ho zahájili 

v pátek, a to osmifi nálovým 
duelem se Spartou Praha. 

Hokejisté hlavního města jdou 

do série z 10. místa, k němuž 

jim dopomohlo 74 bodů.

Lze jen těžko soudit, na čí 

straně bude stát psychická 

výhoda. V hradecký prospěch 

hraje domácí prostředí a lepší 

postavení v tabulce, Sparta zase 

může těžit z lepších vzájemných 

zápasů. Osmifi náloví soupeři 

se v letošní sezóně střetli 
dvakrát a pokaždé brali tři 
body sparťané. V prosinci 

zvítězili poměrem 3:1, 

koncem ledna zase slavili 

po výsledku 3:2. Zajímavé 

je ještě jedno srovnání. 

Poslední dvě klání dlouhodobé 

části Sparta prohrála, když 

dokonce nevstřelila ani 

branku. Mountfi eld oproti 

tomu zaznamenal tři výhry 

v řadě a i tato skutečnost 

může mít na psychické 

rozpoložení obou týmů vliv.

Spokojenost s dosavadními 

výsledky panuje i v trenérském 

štábu, jak však říká hlavní 

kouč staršího dorostu Miroslav 

Krupka, je třeba neusnout 

na vavřínech. „Výkony i výsledky 
můžou být vždycky lepší, 
ale vzhledem k vyrovnanosti 
soupeřů spokojeni jsme. 
Do play off jdeme na vítězné 
vlně tří zápasů a pokud se na ni 
dál povezeme, bude to jen 
dobře,” říká mládežnický trenér.

„Po zkušenosti z nadstavby, 
kdy jsme oba vyrovnané zápasy 

ROZPIS ZÁPASŮ OSMIFINÁLE MEZI HRADCEM A SPARTOU

těsně prohráli, tušíme, že 
nás čeká opravdu těžký 
a kvalitní soupeř. Pokud se 
ale potvrdí, že play off je jiná 
soutěž, potom tyto výsledky 
nemají žádný vliv na favorita 
série,“ uvažuje východočeský 

lodivod nad sílou osmifi nálového 

soupeře – Sparty.

Jak se vlastně hradecká kabina 

na vypuknutí vyřazovacích bojů 

připravuje? „Nedávno jsme 
se vrátili z třídenního turnaje 
akademií v Salcburku, který 
jsme využili už jako přípravu. 
Kluci měli krátké volno, aby 

si odpočinuli. Od středy jsme 
vše směřovali k pátečnímu 
prvnímu utkání,“ předestírá 

trenér Krupka.

Ten si také zároveň přeje, 

aby do duelů nastoupil 

Mountfi eld v nejsilnější možné 

sestavě. „Samozřejmě, 
že chceme jít do zápasů 
v co nejsilnější sestavě 
a počítáme, že budou 
k dispozici všichni 
hráči patřící do staršího 
dorostu,“ říká závěrem 

Miroslav Krupka k sérii, která 

se hraje na tři vítězné zápasy.
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MLÁDEŽNICKÉ HVĚZDY MĚSÍCE LEDNA:  
MATĚJ BARTOZEL, DANIEL DVOŘÁK, 
MARTIN JANDA

MATĚJ BARTOZEL: 
SNAD BUDU V PŘÍŠTÍ 
SEZÓNĚ CHYTAT TAKY

DANIEL DVOŘÁK: 
HLAVNÍ JE POSTUP DO 
DALŠÍHO KOLA PLAY OFF

I za měsíc leden rozdali trenéři tří nejstarších mládežnických kategorií ocenění „hvězda měsíce“. 
To si tentokrát vysloužili dva brankáři – Matěj Bartozel z týmu juniorů a starší dorostenec Daniel 
Dvořák. Jediný hráč z pole byl vybrán v družstvu mladšího dorostu, a to útočník Martin Janda.

Nejstarší mládežnická kategorie 

neprožívá lehký rok. Výsledky 

jako na houpačce se stabilizovaly 

až v lednu, kdy junioři z osmi 

zápasů prohráli jen dva. K tomu 

svým dílem přispěl i brankář 

Matěj Bartozel. „Výkony v lednu 
byly v pohodě. Odehrál 
jsem všech osm zápasů, 
z toho bylo šest vítězných, 
takže si myslím, že je to 
dobré,“ popisuje mladý gólman.

V čem on sám vidí příčinu 

lepších výkonů juniorů v prvním 

měsíci nového kalendářního 

roku? „Určitě to mohlo být 
i tím, že jsem tam byl já,“ směje 

se Bartozel. „Nechci se 
vychvalovat, ale statistiky něco 
ukazovaly. Snad budu do příští 
sezóny taky chytat,“ dodává 

už vážně hradecký brankář.

Toho nominace trenérů 

na hvězdu měsíce překvapila. 

Při pohledu na jeho statistiky 

se ale není čemu divit. Strážce 

východočeské svatyně v lednu 

jen ve třech případech obdržel 

více než dva góly v zápase, 

navíc si připsal i jedno čisté 

konto. „Samozřejmě jsem 
z nominace překvapený 
a radost mám taky. Moc 
jsem to nečekal,“ popisuje 

Matěj Bartozel.

Ten podle svých slov 

do posledních chvil věřil v postup 

juniorů do play off, na které 

po vítězném zápase s Olomoucí 

ztráceli sedm bodů. Prohra 4:5 

po urputném boji se Zlínem ale 

znamená, že svěřenci trenéra 

Krátošky letos zůstanou před 

branami vyřazovací části.

Stejně jako v kategorii 

juniorů, i za starší dorostence 

byl hvězdou měsíce 

vyhlášen brankář – Daniel 

MĚSÍC KATEGORIE M S IG Z P Ú

leden 2017 junioři 459 236 18 218 2,25 92,51

Dvořák. „Překvapilo mě to 
moc, protože tuhle sezónu se 
mi úplně nedařilo, ale poslední 
dobou se to zvedlo. Hodně 
mě to potěšilo,“ říká hráč 

pravidelně nastupující s číslem 1.

S ohledem na dobré výsledky 

brankářů Mountfi eldu, jaký 

spolu mají vztah napříč 

kategoriemi? „S Matesem 
se vídám, když jdu 
s juniorkou nebo když 
on párkrát byl se starším 
dorostem. Nejvíc se z jiného 
ročníku vídám s Denisem 
Vackem, který s námi 
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MARTIN JANDA: 
ZA SLABŠÍMI VÝKONY BYLA 
NESTÁLÁ SOUPISKA

Jediný hráč mezi lednovými 

hvězdami měsíce, který není 

brankářem. Přesně takový 

status přísluší Martinu Jandovi 

z mladšího dorostu. „Potěšilo 
mě to moc. Snažím se co 
nejvíc makat, abych se za to 
trenérům odvděčil. Doufám, 
že snad ještě někdy budu 
zvolen hvězdou měsíce,“ říká 

mladý útočník k ocenění.

Ten se k výkonům celého týmu 

i individuálním statistikám staví 

spíše opatrně. „S týmem je 
to nahoru dolů, občas se 
daří, občas ne. Teď jsme 
sice porazili první Spartu, ale 

předtím prohráli s posledním 
týmem skupiny. A moje 
výkony? Určitě by to mohlo 
být ještě lepší,“ tvrdí forvard.

Důkazem jeho slov budiž časté 

prohry mladšího dorostu, které 

zasáhly hlavně do prosince a 

částečně i měsíce ledna. Co bylo 

jejich příčinou? „Ze začátku 
sezóny jsme byli kompletní. 
Potom začaly nemoci a 
zranění. Někteří kluci se 
posunuli do staršího dorostu, 
soupiska nebyla stálá. Tomu 
bych to přisuzoval. Teď 
se to vrátilo, rozházely se 
lajny. Musíme si na sebe 
zvyknout a do play off to nějak 
dát,“ popisuje hráč s číslem 21.

Když už je řeč o blížící se 

vyřazovací části, s jakým 

cílem do ní Hradečtí vlastně 

vstoupí? „Chtěli bychom začít 
doma. Jasný cíl je zkusit 
se dostat na závěrečný 
turnaj. První co musíme, 
je uhrát úvodní kolo v play 
off,“ uvažuje Martin Janda.

Hradecký forvard si v lednu 

vyzkoušel i Mládežnické 

mistrovství České republiky 

krajů, kde v šesti zápasech 

nasbíral devět bodů za tři góly 

a šest asistencí. Jak se mu 

v dresu Královéhradeckého 

kraje hrálo? „Užil jsem si to 
hodně, ale hrát tolik zápasů 
ve třech dnech bylo dost 
náročné. Ostatní týmy měly 
hodně kluků z extraligy, my 
hráli jen na dvě lajny, takže to 
bylo dost namáhavé,“ dodává 

talentovaný útočník.

MĚSÍC KATEGORIE M S IG Z P Ú

leden 2017 starší dorost 153 143 11 132 2,20 91,92

MĚSÍC KATEGORIE Z G A B +/- TM

leden 2017 mladší dorost 6 1 1 2 -1 0

chodí na tréninky,“ popisuje 

Daniel Dvořák.

Starší dorostenci jako první 

zkompletovali základní (a posléze 

i nadstavbovou) část sezóny, 

nyní už vyhlížejí play off. Ročník 

2016/17 byl podle brankáře 

výsledkově relativně dobrý, 

alespoň s ohledem na průběh 

sezóny. „Kdybychom si před 

sezónou stanovili nějaký 
cíl, nebyli bychom úplně 
spokojeni. Alespoň z mojí 
strany. S tím, jak se vyvíjela 
celá sezóna, jsme ale určitě 
rádi za to, kde jsme,“ má 

jasno nadaný gólman.

Ten už se spolu s týmem chystá 

na Spartu, proti které v prvním 

kole play off nastoupí. Očekávání 

jsou samozřejmě veliká. „Těším 
se na ni dost. Trenér ještě 
neurčil, kdo bude chytat, 
takže se snažím připravit 
na to, že budu jednička 
i dvojka. Hlavní je, abychom 

udělali úspěch a postoupili 
do dalšího kola,“ uvědomuje 

si Daniel Dvořák.
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